
   
 

Het vormen van een affiniteitsgroep tijdens 
Rebel Without Borders - XRNL 

Voor het aanmelden van je affiniteitsgroep voor de LenteRebellie, zie 
einde document! 

Wat zijn affiniteitsgroepen? 

Affiniteitsgroepen zijn de basis van XR. Elke groep bestaat uit 4-12 rebellen die samen 
een actie uitvoeren. Het maakte niet uit of ze allemaal arresteerbaar of 
niet-arresteerbaar zijn, beide zijn nodig binnen de AG. De AG's moeten wel worden 
gescheiden in “meestal arresteerbare” en “meestal niet-arresteerbare”. De “meestal 
arresteerbare” AG hebben idealiter niet meer dan twee niet-arresteerbare leden. Dit is 
zowel om de organisatie te bevorderen als dat de groep op die manier dient als een 
ondersteuningsnetwerk tijdens een actie. Bij voorkeur kennen de mensen in 
affiniteitsgroepen elkaar en kunnen ze tijdens acties op elkaar vertrouwen. Binnen 
elke AG wordt het aanbevolen om een "buddy" te vinden. Die twee letten op elkaar en 
weten wat ze moeten doen in het geval van nood of arrestatie. Als mensen in een AG 
elkaar nog niet kennen: niks brengt je zo snel samen als het blokkeren van een weg. 

Wat doen AG's? 

Er zijn verschillende rollen die een AG kan vervullen binnen een grootschalige actie 
(hierover later meer). Het belangrijkste is dat een AG de actie samen uitvoert en voor 
elkaar zorgt. Affiniteitsgroepen zijn autonome groepen binnen de actie. Dit houdt de 
actie onvoorspelbaar. Als het Action & Logistics Team mensen nodig heeft om een 
specifiek deel van de blokkade te blokkeren, kunnen ze een AG vragen dit te doen. De 
AG kan vervolgens beslissen of ze de taak al dan niet willen overnemen. 

Voorbeeld 

Tijdens de opstandsweek in Londen, afgelopen april, stond de politie op het 
punt de roze boot met “Vertel de waarheid” van Oxford Circle te verwijderen. 



Een affiniteitsgroep heeft toen heel snel en zonder toestemming van anderen 
besloten om zichzelf aan zowel de boot als de grond te lijmen, zodat de politie 
de boot pas uren later weg kon halen. 

Tijdens RWB kun je op elk moment besluiten om aan de blokkade deel te nemen. Zodra 
de politie aankondigt dat ze mensen gaan arresteren, zullen de leden van de AG die 
niet willen worden gearresteerd opstaan en de blokkade verlaten, of blijven totdat ze 
zich te onveilig voelen om dit te doen. Zodra ze weggaan krijgen ze direct de rol van 
ondersteuners voor de arrestabele mensen in hun AG en van de mediamensen. 
Affiniteitsgroepen kunnen ook beslissen om zich buiten de blokkade te houden en lid 
te worden van het Wellbeing-team of het Media-team. 

Hoe zijn affiniteitsgroepen georganiseerd? 

Affiniteitsgroepen zijn georganiseerd op een niet-hiërarchische en autonome manier. 
Soms nemen ze het voortouw tijdens de besluitvorming over de nationale campagne 
van XR. Iedereen heeft een gelijke stem in het besluitvormingsproces. Iedereen heeft 
een ander perspectief en het is belangrijk dat die allemaal gehoord worden. Elke AG is 
autonoom en kan zijn eigen beslissingen nemen binnen een actie, zolang deze voldoet 
aan de principes en waarden van XR. 

Elke Affinity Group heeft: 

● Een naam (bijvoorbeeld: Blackbird, Flipflop, Snowflake, Foxtrot, etc.) 
● Een vertegenwoordiger / contactpersoon met een telefoon 
● Een welzijnspersoon 
● Een of meer EHBO-sets 

Spokescouncils 
Wanneer er beslissingen moeten worden genomen die van invloed zijn op alle rebellen 
die bij een actie betrokken zijn, stuurt elke groep een vertegenwoordiger naar de 
spokescouncil-vergadering, waar kwesties zoals tactiek, overkoepelende 
actierichtlijnen en logistiek worden besproken. Vertegenwoordigers kunnen hun 
groep raadplegen voordat ze bepaalde onderwerpen bespreken of ergens mee 
instemmen. Over elk voorstel moet consensus worden bereikt, niet alleen binnen elke 
groep, maar ook tussen alle groepen samen, zodat de individuele groepen hun 
autonomie niet verliezen. 

De rollen binnen affiniteitsgroepen 

AG-vertegenwoordiger: deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor actieplanning 
en zal informatie van A&L doorgeven aan hun AG. Er kan een 
back-upvertegenwoordiger zijn, maar dit kan later of spontaan worden besloten - als 



dit het geval is, moet de vertegenwoordiger die contactgegevens doorgeven aan de A & 
L-contactpersoon. Ze zullen lid worden van het Mattermost-kanaal ‘Affinity Group 
Reps’ om updates voor AG's te krijgen tijdens RWB en deze door te geven aan de groep. 
Ze houden de AG-coördinatoren ook op de hoogte van elke wijziging in hun Affinity 
Group, zoals mensen die hun AG verlaten of zich bij hen voegen. 

AG-facilitator: deze rol kan indien nodig ook door de vertegenwoordiger worden 
uitgevoerd. Deze persoon verzamelt de nummers / contactgegevens van iedereen in 
hun Affinity-groep om een Whatsapp / Signal / Telegram-groep te maken waarin de 
groep verbonden kan blijven. Afhankelijk van wat de AG wil, plant de facilitator 
meetups voor de Affinity Group. 

Welzijnspersoon: om de groep te ondersteunen, moet de welzijnspersoon bij voorkeur 
niet-arresteerbaar zijn, zodat hen de groep arrestanten kan ondersteunen. Er moet 
echter worden opgemerkt dat er geen zekerheid is dat ze niet zullen worden 
gearresteerd tijdens de actie. Bij sommige acties worden alle aanwezigen gearresteerd.
Hoewel elk lid zijn eigen water, voedsel, enz. meeneemt, let de welzijnspersoon er 
expliciet op dat er genoeg water en voedsel (bijv. druiven of koekjes) is en / of nemen 
dekens, tissues enz. mee. Tijdens acties kunnen ze ook op telefoons en andere 
waardevolle spullen passen. Ze zorgen voor praktische en emotionele steun voor 
arrestanten en houden de de coordinatoren van Regenerative Culture op de hoogte. 
Verder kijken ze regelmatig wat de stemming is binnen de AG en zorgen ze dat er 
voorafgaand aan de actie voorzieningen zijn getroffen voor medische behoeften in 
geval van arrestatie. 

Optionele rollen   

Mediacoördinator: Idealiter zou elke AG iemand hebben die specifiek 
verantwoordelijk is voor de media-aandacht op de dag van de actie. Dit kan live 
streaming, live tweeten en in het algemeen het promoten van de actie via elk online 
platform omvatten. Ook deze rol moet worden aangenomen door iemand met een laag 
aanhoudingsrisico, omdat foto's en video's die op de dag zijn genomen door de politie 
zullen worden geraadpleegd als een arrestatie wordt uitgevoerd. Deze kunnen worden 
gebruikt om collega-activisten te beschuldigen. 

N.B: interviews tijdens acties. 

Het zou goed zijn als iedereen in je AG een algemene verklaring heeft over waarom ze 
actie voeren, voor het geval jullie worden benaderd door de media. Wanneer je echter 
wordt gevraagd om een langer interview te geven, moet je de journalisten 
doorverwijzen naar de woordvoerders van de media. Dit is om de boodschap van XRNL 
eenduidig te houden en om ervoor te zorgen dat onze principes, waarden en eisen 
correct worden gecommuniceerd door woordvoerders die hierop zijn getraind. 



Iedereen kan voor en tijdens de blokkade een woordvoerder van de media worden door 
contact op te nemen met het media- en communicatieteam. 

 

Aanmelden voor actieweek 

Dit laatste deel legt uit hoe je je met een Affiniteits Groepen (AG)  aansluiten bij de 
Lenterebellie. In het kort: Affiniteits Groepen zijn super belangrijk voor het succes 
van de Lenterebellie, dus laten we er snel zo veel mogelijk maken! Als je er al een hebt, 
informeer je vrienden om er ook een te vormen. De bedoeling is dat uiteindelijk 
iedereen een Affiniteits Groepje vormt. 
 
Hoe vorm je een Affiniteits Groep?  

● De beste manier is om mee te doen aan een Non-Violent Direct Action (NVDA) 
Training. Aan het eind van de training worden altijd meerdere groepen 
gevormd. Onderaan deze pagina staat een overzicht van alle aankomende 
trainingen. 

● Als je al een NVDA training hebt gedaan, of geen tijd hebt, bezoek dan een 
sociaal evenement waar ook affiniteitsgroepen worden gevormd. Zie ook deze 
gids voor het faciliteren van zo’n evenement. 

● MELD JE AAN VOOR DE LENTEREBELLIE: 
● Aanmelden als een affiniteitsgroep: 

● English: https://actionnetwork.org/forms/ag_register_xrnl/ 
● Dutch: https://actionnetwork.org/forms/ag_registreer_xrnl 

 
● Aanmelden als individu die bij een affiniteitsgroep wil aansluiten maar er nog 

geen heeft: 
● English: https://actionnetwork.org/forms/ag_join_xrnl 
● Dutch: https://actionnetwork.org/forms/ag_sluitjeaan_xrnl/ 
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